
Samuli Leveälahti

Työvoiman tarve vuosina 2017-2035

ENNAKOINTITULOKSIA JA 
TAUSTATIETOJA KOULUTUS 
JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 
2035 -RAPORTTIIN
(Raportit ja selvitykset 2020:6)



2 KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2035 – TAUSTATIETOJA

1  TYÖVOIMAN TARVE VUOSINA 2017–2035 

1.1  Taustaa toimialaennakointitulosten tuottamisesta

Toimialakehitystä koskevassa luvussa tarkastellaan kahta Osaamisen ennakointifoorumin 
asiantuntijoiden laatimaa toimialaennustetta, joiden yhtenä lähtökohtana ovat olleet Tekno-
logian tutkimuskeskus VTT Oy:n (VTT:n) tuottamat kolme työllisyysskenaariota (Honkatukia, 
Kohl & Lehtomaa 2018). Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijat ovat arvioineet kyse-
lyssä ja sitä seuranneessa työpajassa toimialojen työllisyyden kehityksen suuntaa vuoteen 
2035. Arvioinnissa ryhmät käyttivät VTT:n ennusteiden lisäksi ennakointiprosessin tuottamia 
tuloksia. Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijoiden työllisyyden kehitysarviot ovat 
suuntautuneet VTT:n skenaarioiden muodostaman vaihteluvälin sisään. VTT:n skenaariota 
voidaan kuvata seuraavasti:

1) Päivitetty perusskenaario. Perusskenaarion päivitys kuvaa talouden kehitystä viimeis-
ten ennusteiden ja politiikkapäätösten mukaisesti. Perusskenaariossa oletetaan, että 
tuottavuuskasvussa päästään lähemmäksi pidemmän aikavälin kasvua kuin viime vuo-
sina; 2000-luvun alun nopeimmasta kasvuvauhdista jäädään silti selvästi alemmalle 
tasolle.

2) Uhkaskenaario. Uhkaskenaariossa arvioidaan, millaiseksi kehitys muodostuisi, jos 
kasvua perusskenaariossa vauhdittava kehitys ei toteutuisikaan. Keskeisinä tekijöinä 
näyttäytyvät työvoiman riittävyys talouden avoimilla, nopean tuottavuuskasvun sekto-
reilla ja toisaalta tuottavuuden kasvu ylipäätään.

3) Teknologialähtöinen muutospolkuskenaario. Teknologialähtöisessä skenaariossa ote-
taan lähtökohdaksi VTT:n strategiatyössä Suomen tulevaisuuden parhaiksi kasvumah-
dollisuuksiksi arvioimien teknologia- ja liiketoiminta-alueiden kasvuskenaariot, joita 
peilataan toimialarakenteen muutoksen ja työvoiman kysynnän näkökulmista.

 
Osaamisen ennakointifoorumin ennakoinnin perusprosessin alkuvaiheessa (vuonna 2018) 
luotiin skenaariopohjat jatkotyölle. Tarkastelussa ajatukset suunnattiin vuoteen 2035. Ske-
naariotyöhön liittyi oleellisena osana kaksi Delfoi-paneelia, jotka pidettiin ennen työpajoja. 
Aluksi koko Osaamisen ennakointifoorumi laati ensimmäisen Delfoi-keskustelun pohjalta 
neljä skenaarioluonnosta, ja niitä tarkasteltiin ensimmäisessä työpajassa. Skenaarioita voi-
daan lyhyesti luonnehtia seuraavalla tavalla1:

1) Hitaasti mutta varmasti -Suomi. Nykytilannetta korostava skenaario nojautuu vahvaan 
kansallisvaltioon ja nykyisiin toimintatapoihin, joita pidetään parhaina välineinä jatkaa 
tasapainoista kehitystä. Skenaariossa oletetaan, että nykyinen kehitys jatkuu suurin 
piirtein entisellään. Jos tapahtuu muutoksia, niihin reagoidaan jälkikäteen, mutta ei 
tehdä proaktiivisia toimia.

1 Yksityiskohtaisemmat skenaariokuvaukset Osaamisen ennakointifoorumin skenaariokuvaukset -raportissa (Osaamisen 
ennakointifoorumi 2017).
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2) Turboahdettu Suomi. Kasvua korostavassa skenaariossa tulokset, kilpailukyky ja tuot-
tavuus ovat keskiössä. Tässä skenaariossa tukeudutaan vahvaan Euroopan unioniin, 
joka turvaa pienen maan edut maailmanmarkkinoilla. Skenaariossa oletetaan, että 
nykyinen kehitys jatkuu suurin piirtein entisellään. Tuleviin muutoksiin pyritään varau-
tumaan proaktiivisesti ja tarttumaan mahdollisuuksiin.

3) Kaupunkiegologinen Suomi. Skenaariossa ollaan hajoavien valtioiden vaiheessa, jossa 
maailmaa organisoidaan alueiden ja niiden välille syntyneiden verkostojen johdolla. 
Skenaariossa oletetaan,että tulevaisuudessa tapahtuu suuria muutoksia. Niihin pyri-
tään varautumaan proaktiivisesti ja tarttumaan mahdollisuuksiin. Skenaariossa on 
hyödynnetty innovatiivisesti uutta teknologiaa.

4) Ekonologinen Suomi. Tässä skenaariossa ympäristönmuutos on vienyt Suomen tilan-
teeseen, jossa ympäristö ja talous on sovitettu yhteen kuitenkin niin, että ekologia 
määrittää ekonomian. Skenaariossa oletetaan, että tulevaisuudessa tapahtuu suuria 
muutoksia. Niihin kuitenkin reagoidaan pääsääntöisesti vasta jälkikäteen eikä tehdä 
proaktiivisia toimia.

 
Skenaarioluonnoksista johdettiin ennakointiryhmille skenaariopohjat, joita hyödynnettiin 
ennakointiryhmään kuuluvien toimialojen työvoima-, koulutus- ja osaamistarpeiden enna-
kointiin. Tätä edelsi toinen Delfoi-paneeli, jossa tarkasteltiin ennakointiryhmäkohtaisia 
ilmiöitä. Delfoi-työskentelyn tulokset sijoitettiin neljään alkuperäiseen perusskenaarioon, ja 
tuloksena jokaiselle ennakointiryhmälle saatiin ryhmän omista näkemyksistä laadittu ske-
naariopohja, jossa kuitenkin säilyi alkuperäisten skenaarioluonnosten perusidea.

Jatkotyöskentelyn kannalta ennakointiryhmäkohtaisia skenaarioita oli kuitenkin liikaa. Eri 
vaihtoehtojen jälkeen Opetushallitus päätti vähentää skenaarioiden määrää neljästä kahteen. 
Valinta tehtiin ensimmäisen ja toisen sekä kolmannen ja neljännen skenaarion välillä.

Ensimmäisessä vertailussa vastakkain olivat Hitaasti mutta varmasti ja Turboahdettu Suomi, 
jotka kummatkin olivat luonteeltaan ”business as usual” eli nykyhetken kehityksestä lähteviä 
skenaarioita. Jälkimmäisessä skenaariossa on kuitenkin proaktiivisuutta eli tavoitteelli-
suutta, joten se sopii näin paremmin skenaariovaihtoehdoksi.

Toisen vertailuparin muodostivat Kaupunkiegologinen Suomi ja Ekonologinen Suomi, jotka 
olivat muutosskenaarioita. Kummallakin skenaariolla oli tietyt ennakointiryhmät, joihin ne 
sopivat. Enemmistöön ennakointiryhmistä sopi kuitenkin paremmin Kaupunkiegologinen 
Suomi -skenaario. Osalla ennakointiryhmistä ei ollut riittävästi aineksia jokaisen skenaarion 
jatkotyöhön.

Tämän perusteella jatkettiin kahdella ennakointiryhmäkohtaisella skenaariolla: 

1) Turboahdettu Suomi
2) Kaupunkiegologinen Suomi. 

VTT:n toimialaennusteissa käytetty kansantalouden tilinpidon työllisten määrä on muunnettu 
Opetushallituksessa työssäkäyntitilaston tasoon, koska ennakoinnissa keskeiset ammattien 
työllisyystiedot saadaan Tilastokeskuksesta työssäkäyntitilastosta. Kansantalouden tilinpi-
don aineistoissa ja Opetushallituksen käyttämissä toimialaluokituksissa on eroja, jotka on 
huomioitu ennakointityössä. Tässä luvussa kerrotut toimialojen työllisyystiedot ovat työssä-
käyntitilaston tasossa.
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1.2 Elinkeinorakenteen muutokset skenaarioittain

Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijat ennakoivat työllisten määrän kasvavan vuosien 
2016 ja 2035 välillä noin 103 000–125 000:lla, joka tarkoittaa suhteellisesti noin 2 prosentin 
työllisten määrän kasvua2. Ennakoitu työllisten määrä on huomattavasti korkeampi kuin työl-
listen määrä 2010-luvun alkupuolella. Vuonna 2018 työssäkäyntitilaston työllisten määrä oli 
noin 2,36 miljoonaa3. Työllisten kokonaismäärän kehitysarviot ovat selvästi matalampia kuin 
kaikki VTT:n vastaavat kehitysarviot; esimerkiksi Osaamisen ennakointifoorumin Turboah-
dettu Suomi -skenaarion ja VTT:n teknologiaskenaarion ero on yli 100 000 työllistä (kuvio 1).

 

KUVIO 1. KOKONAISTYÖLLISYYDEN KEHITYS ERI SKENAARIOVAIHTOEHDOISSA VUOTEEN 
2035.

2 Vuoden 2016 työllisten tilastotiedoista puuttuu ammattitieto 93 400 henkilöltä. Tämän vuoksi näitä henkilöitä ei pystytä sijoittamaan 
tehtävätasoille. Ennakointilaskentaa varten Ammatti tuntematon -ryhmän jako tehtävätasoille on tehty kunkin toimialaryhmän 
tilastoista saatavan tehtävätasojakautuman mukaan. Poikkeuksena on Tuntematon-toimiala, jossa jakoperusteena on käytetty 
koko työvoiman tehtävärakennetta. Tuntematon toimiala koko vuodelle 2035 on laskelmissa vakioitu vuoden 2016 tasolle. Sen 
tehtävärakenteena vuodelle 2035 on käytetty 33 toimialaryhmän yhteenlaskettua tehtävärakennetta.

3 Osaamisen ennakointifoorumin ennakointiprosessissa tuotetut työllisten määrän pitkän aikavälin kehitystä koskevat 
ennakointitulokset on tuotettu ennen vuonna 2020 alkupuolella syntynyttä COVID-19-epidemiaa. Ts. ennakointiprosessin tuloksissa 
ei ole otettu huomioon lyhyen aikavälin talouteen ja työllisyyteen vaikuttavia muutostekijöitä, joiden mahdollisia pidempiaikaisia 
vaikutuksia ei voida vielä tällä hetkellä arvioida.
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Suomen elinkeinorakenteen muutoksen kehityspiirteinä korostuu tulevaisuudessa teolli-
suudessa4 työskentelevien osuuden kasvu sekä yksityisten palvelualojen5 työllisten määrän 
suhteellisen osuuden vakiintuminen noin kolmannekseen kaikista työllisistä.Teollisuuden 
tosin sisältyy tavaratuotannon lisäksi myös teolliset palvelut, kuten korjaus-, huolto- ja asen-
nuspalvelut. Teollisuuden alojen työllisten osuuden kokonaistyöllisten määrästä ennakoidaan 
kasvavan 14 prosenttiyksiköstä 16 prosenttiyksikköön vuoteen 2035 mennessä. Työllisten 
määrän osuuden kasvua ennakoidaan tapahtuvan erityisesti kemiallisten tuotteiden val-
mistuksessa, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistuksessa sekä paperin ja 
sahatavaran valmistuksessa. 

Pääosin kuluttajille suunnattujen palvelualojen työllisyyden ennakoidaan sen sijaan pysyvän 
nykytasolla, vaikka esimerkiksi kaupan alan osuuden ennakoidaan laskevan kokonaistyöllis-
ten määrässä 10 prosenttiyksiköstä 7 prosenttiyksikköön vuoteen 2035 mennessä. Sen sijaan 
julkisen hallinnon, koulutuksen sekä sosiaali- ja terveydenhuollon työllisten osuus laskee 
jopa 3 prosenttiyksikköä 28 prosentin osuuteen. Alkutuotannon, rakennusalan sekä liikenne- 
ja logistiikka-alan työllisten määrän osuuksien ennakoidaan pysyvän lähes ennallaan. 

Luvuissa 1.2.1–1.2.3 tarkastellaan toimialojen työllisyyskehityksen tuloksia skenaarioiden 
keskiarvotulosten pohjalta, koska useilla toimialoilla on skenaariovaihtoehtojen välillä suuria 
eroja työvoiman tarpeessa. Luvussa 1.2.4 kuvataan kuitenkin erikseen sellaisia toimialoja, 
joilla on merkittävimpiä poikkeamia työllisyyskehityksen näkökulmasta. Toimialojen työllis-
ten kokonaismäärän muutoksia on kuvattu yksityiskohtaisemmin oheisessa linkissä. Työllis-
ten määrä ja avautuvat työpaikat toimialaryhmittäin ja tehtävätasoittain.

1.2.1  Työllisyydeltään eniten kasvavat toimialat

Työllisten määrä kasvaa vuoteen 2035 mennessä määrällisesti eniten maa- ja vesirakenta-
misessa +31 400 työllistä (+32 %), kemiallisten tuotteiden valmistuksessa +26 700 työllistä 
(+64 %) ja kiinteistöalalla +19 300 työllistä (+19%) (kuvio 2). 

Maa- ja vesirakentamisen työllisten määrän kasvua selittävät korjausrakentaminen ja uudet 
teolliset menetelmät, jotka luovat uuden osaamisen ja työvoiman tarvetta ja ylläpitävät nykyi-
sen kaltaista työvoimatarvetta pitkälle tulevaisuuteen. Molempien skenaarioiden yhteisenä 
piirteenä ovat energiaälykkäät alueet ja digitalisaation soveltaminen rakennusalalla. Digita-
lisaation soveltamista pidetään ehdottomana edellytyksenä tulevaisuudessa. Turboahdettu 
Suomi -skenaariossa työllisyyteen vaikuttaa big datan hyödyntäminen, jonka avulla tuote-
taan uutta liiketoimintaa. Myös roboteilla on tulevaisuudessa keskeinen merkitys tuotteiden 
ja palveluiden tuottamisessa, ja robotiikan avulla luodaan uutta liiketoimintaa. Osaaminen 
eriytyy entistä vahvemmin huippuosaajiin ja suorittavan tason osaajiin. Kaupunkiegologinen 
Suomi -skenaariossa arviot olivat lähes samanlaiset. Jonkin verran työllisten määrää lisäisi 
edellisten arvioiden tapaan tulevaisuuskuva, jossa virtuaalitodellisuus (VR) ja lisätty todelli-
suus (AR) kehittyvät nopeasti ja niitä hyödynnetään alueilla, joita ei osata vielä ajatella (Osaa-
misen ennakointifoorumi 2018a).

4 Teollisuuden toimialoiksi käsitetään tässä seuraavat: malmien louhinta ja metallien jalostus, sähkö- ja elektronisten laitteiden 
valmistus, metallituotteiden, koneiden ja kulkuneuvojen valmistus, televiestintä, ohjelmisto- ja tietopalvelut, vaatteiden ja 
tekstiilien valmistus, paperin ja sahatavaran valmistus, kemiallisten tuotteiden valmistus ja huonekalujen ym. valmistus.

5 Palvelualoilla tarkoitetaan tässä yhteydessä seuraavia toimialoja: kauppa, rahoitus- ja vakuutuspalvelut, liiketoiminnan ja 
kehittämisen palvelut liike-elämälle, vuokraus- ja tukipalvelut liike-elämälle, majoitus, matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien 
toiminta, ravitsemistoiminta, henkilökohtaiset palvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut, viestintä ja kustannustoiminta, kulttuuri- ja 
viihdetoiminta, moottoriajoneuvojen kauppa ja korjaus, kiinteistöala ja yhdyskuntatekniset palvelut ja jätehuolto.

https://www.oph.fi/fi/palvelut/ennakointituloksia#anchor-tyovoima--ja-koulutustarpeiden-ennakointi
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Kemiallisten tuotteiden valmistuksessa kummallakin skenaariovaihtoehdolla on samankal-
taisia työllisyyttä kasvattavia kehityspiirteitä kuten personoitujen ja yksilöllisten palveluiden 
merkityksen korostuminen. Turboahdettu Suomi -skenaarion työllisten määrää lisääviä 
kehityskulkuja ovat erityisesti big datan merkitys uuden liiketoiminnan tuottamisessa. Jonkin 
verran työllisten määrää lisäisivät myös kehityskulut, joissa brändien osuus tuotteiden ja 
palveluiden arvosta kasvaisi. Myös digitalisaatioon, virtuaalitodellisuuteen sekä lisättyyn 
todellisuuteen liittyvillä kehityskuluilla arvioidaan olevan jonkin verran työllisyyttä lisääviä 
vaikutuksia. (Osaamisen ennakointifoorumi 2018b). 

 

KUVIO 2. TYÖLLISTEN MÄÄRÄLTÄÄN ENITEN KASVAVIEN TOIMIALOJEN MUUTOS 
VUOSINA 2016–2035 (SKENAARIOIDEN KESKIARVO)6.

6 Työllisten määrältään eniten kasvavat toimialat on määritelty tässä yhteydessä niin, että niiden työllisten määrä kasvaa yli 10 
prosenttia vuosien 2016 ja 2035 välillä.
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Kaupunkiegologinen Suomi -skenaariossa eettisyyden merkitykseen ja kestävään kehitykseen 
liittyvät osa-alueet arvioidaan hieman toista skenaariovaihtoehtoa enemmän työllisten määrää 
lisääviksi muutostekijöiksi. Työelämämuutoksia koskevissa tulevaisuuskuvissa jonkin verran 
työllisten määrää lisääviksi seikoiksi nostettiin Turboahdettu Suomi -skenaarion tapaan eläke-
iän nousu ja epätyypillisten työsuhteiden lisääntyminen. Vahvin lataus tuli työllisyysvaikutuk-
siltaan yrittäjyyden lisääntymiselle, mutta tässäkin arvioitiin, että kehitys vaikuttaa vain jonkin 
verran työllisten määriä lisäten. Myös ulkomaisen työvoiman määrän kasvu nähtiin kehityskul-
kuna, jolla olisi jonkin verran lisääviä työllisyysvaikutuksia. (Emt.)

Kiinteistöalan molemmissa skenaariovaihtoehdoissa arvioitiin työllisyyttä kasvattaviksi 
muutostekijöiksi epätyypillisten työsuhteiden kasvu sekä yrittäjyyden yleistyminen. Tur-
boahdettu Suomi -skenaariossa työllisyyttä kasvattavat mm. personoitujen ja yksilöllisten 
palvelujen merkityksen kasvu, koko henkilöstön osallistuminen organisaatioiden jatkuvaan 
kehittämiseen, virtuaalitodellisuuden (VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) kehitys sekä asia-
kasymmärryksen ja palvelumuotoilun tehokkaampi hyödyntäminen liiketoiminnassa. Lisäksi 
teknologinen kehitys lisää uuden osaamisen tarvetta. Uudenlaisia palveluita ja tuotteita 
syntyy muun muassa, kun ikäihmisten osuus väestöstä kasvaa. Kaupunkiegologinen Suomi 
skenaariossa työllisyyttä lisääviksi muutostekijöiksi arvioitiin erityisesti eettisyys ja kestävä 
kehitys. Jonkin verran työllisyyttä lisäävät digitalisaation mahdollistamat uudet toimintatavat 
organisaatioissa sekä alustatalouden kehityksen mahdollisuudet erityisesti pk-yrityssekto-
rille. (Osaamisen ennakointifoorumi 2018a.)
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1.2.2 Työllisyystasoltaan vakiintuneet toimialat

Työllisten määrä pysyy lähes nykytasolla talonrakentamisessa (+200 työllistä, 0 prosenttia), 
majoitusalalla (+600 työllistä/+5 prosenttia) sekä huonekalujen ym. valmistuksessa (–600 
työllistä/–6 prosenttia) (kuvio 3).

KUVIO 3. TYÖLLISYYDELTÄÄN LÄHELLÄ NYKYTASOA PYSYVÄT TOIMIALAT VUOSINA 
2016–2035 (SKENAARIOIDEN KESKIARVO)7.

Talonrakentamisen toimialan työllisten määrä pysyy lähes vuoden 2016 tasolla, mutta toimi-
alaryhmän sisällä tapahtuu muutoksia siten, että painopiste muuttuu nykyisestä niin osaami-
sessa kuin työvoimatarpeissakin. Digitalisaatio, koneohjaus ja tuottavuuden kasvu saattavat 
vähentää tai eivät lisää työvoimatarvetta, mutta samalla on osa-alueita, kuten korjausra-
kentamisen kasvava tarve ja uusien teollisten menetelmien kehittyminen, jotka luovat uuden 
osaamisen ja työvoiman tarvetta. Eettisyyden merkitys ja kestävän kehityksen vaikutukset 
työllisyyteen olivat molemmissa skenaariovaihtoehdoissa vahvasti esillä. 

7 Työllisyydeltään lähellä nykytasoa pysyvät toimialat on määritelty tässä yhteydessä niin, että niiden toimialojen työllisten määrä 
kasvaa tai vähenee alle 10 prosenttia vuosien 2016 ja 2035 välillä.
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Turboahdettu Suomi -skenaarion mukaan työllisyyttä kasvattavia tekijöitä ovat digitalisaation 
muuttuminen välttämättömäksi toiminta- ja kilpailuedellytykseksi, virtuaalitodellisuuden 
(VR) ja lisätyn todellisuuden (AR) kehitys uusille tuotannollisen työn osa-alueille sekä asi-
akasymmärryksen ja palvelumuotoilun kasvun merkitys. Myös peliteknologioiden tuoma 
muutos kasvattaisi jonkin verran työvoimatarvetta, kun ne integroituvat laajalti eri toimi-
aloille. Työllisten määrää kasvattaa jonkin verran myös eettisyyden merkityksen korostu-
minen teknologian kehittämisessä ja kestävän kulutuksen korostuminen kuluttajien arvona. 
(Osaamisen ennakointifoorumi 2018a.)

Kaupunkiegologinen Suomi -skenaariossa on useita samoja työllisyyttä lisääviä muutoste-
kijöitä kuin Turboahdettu Suomi -skenaariossa. Skenaarion mukaan myös alustatalous vah-
vistaa pk-yritys ten asemaa suhteessa suuriin yrityksiin ja big datalla tuotettavalla uudella 
liiketoiminnalla on jonkin verran vaikutusta työvoiman lisäykseen. Työllisten määrän kehityk-
seen vaikuttaa positiivisesti myös verkostomaisen tuotteiden ja palveluiden suunnittelun ja 
valmistuksen yleistyminen. (Emt.) 

Majoitusalalla uskotaan normien purun lisäävän alan työpaikkoja ja työvoiman tarvetta. Asi-
akkaiden lisääntyvät ja eriytyvät tarpeet kasvattavat myös etenkin erityisosaajien tarvetta, 
kuten myös lisääntyvä luksuspalveluiden kysyntä. Lisäksi digitalisaatio muuttaa työn luon-
netta ja lisää osaajien tarvetta. Kielitaitoista työvoimaakin tarvitaan yhä enemmän. Turboah-
dettu Suomi -skenaariossa suurimman osan digitalisaatioon, robotiikkaan ja teknologian 
kehitykseen liittyvistä tekijöistä uskotaan joko lisäävän majoitusalan työvoiman tarvetta tai 
pitävän sen ennallaan. Kestävän kulutuksen arvostuksen korostumisen sekä eettisyyden 
merkityksen kasvamisen teknologian kehityksessä arvioidaan myös lisäävän hieman alan 
työvoimatarvetta. Digitalisaation aiheuttaman toimintatapojen muutoksen, robotiikan sekä 
sen, että brändin osuus tuotteiden ja palveluiden arvosta kasvaa, arvioidaan puolestaan 
hieman vähentävän työvoiman tarvetta. (Osaamisen ennakointifoorumi 2018c.)

Kaupunkiegologinen Suomi -skenaarion mukaan kestävä kulutus kuluttajien arvona ja eet-
tisyyden merkitys teknologian kehittämisessä lisäävät työvoiman tarvetta jonkin verran. 
Työelämän muutoksista seuraavan osaamisen eriytymisen entistä vahvemmin huippuosaajiin 
ja suorittavan tason osaajiin sekä ulkomaisen työvoiman määrän kasvun arvioidaan myös 
lisäävän työllisten määrää tulevaisuudessa. Sen sijaan palveluita tuottavien robottien, virtu-
aalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden hyödyntämisen sekä digitalisoinnin uskotaan jonkin 
verran vähentävän työllisyyttä. Lisäksi esimerkiksi ver kostomaisen tuotteiden ja palveluiden 
suunnittelun ja valmistuksen yleistymisen ennakoi daan myös vähentävän alan työllisyyttä. 
(Emt.)

Huonekalujen ym. valmistuksessa8 koko henkilöstön osallistuminen organisaatioiden jat-
kuvaan kehittämiseen kasvattaa merkitystään, alustatalous vahvistaa pk-yritysten asemaa 
suhteessa suuriin yrityksiin, asiakasymmärrys ja palvelumuotoilu kasvattavat merkitystään 
sekä personoitujen ja yksilöllisten palveluiden merkitys kasvaa. Eettisyyden merkitys ja kes-
tävään kehitykseen liittyvät kehityskulut lisäävät jonkin verran työllisten määrää. Sen sijaan 
digitalisaatiota ja robotisaatiota kuvaavien muutostekijöiden sekä verkostomaisten tuottei-
den ja palveluiden suunnittelun ja valmistuksen arvioidaan vähentävän hieman työllisyyttä. 
Lisäksi esimerkiksi verkostomaisen tuotteiden ja palveluiden suunnittelun ja valmistuksen 
yleistymisen arvioidaan vähentävän jossain määrin alan työllisyyttä. (Osaamisen ennakointi-
foorumi 2018b.) 

8 Arviot laadittu vain Turboahdettu Suomi -skenaarion näkökulmasta.
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Erityishuomiona voidaan pitää terveysalan ja sosiaalialan työllisten määrän kehitykseen 
liittyviä osin eri tavoin vaikuttavia muutostekijöitä, vaikka aloille ei ennakoida kokonaisuudes-
saan merkittäviä työllisten määrän muutoksia. Työvoimatarpeen ennakointia tehtiin keväällä 
2018, jolloin Sipilän hallituksen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistus oli vielä valmisteluvai-
heessa. Työvoimatarpeen ennakoinnissa oletettiin palvelurakenteen uudistamisella, henki-
löstöryhmien työnjaon muuttamisella ja digiteknologian hyödyntämisellä päästävän osassa 
toimintoja merkittävään tuottavuuden kasvuun. 

Terveyspalveluissa on useita ristikkäisiä vaikutuksia työllisyyden kehitykseen, vaikkakin 
työllisten määrän ennakoidaan kasvavan hieman. Työllisyyden kasvamista perusteltiin eri 
skenaariovaihtoehdoissa mm. sillä, että tulevaisuudessa ikääntyvä väestö ja entistä vaati-
vampi keskiluokka haluavat enemmän yksilöllistä ja kohtaavaa hoitoa, teknologian kehitys 
lisää työvoiman tarvetta ja hoitoa vaativien ikääntyvien ja erilaisista riippuvuussairauksista 
kärsivien määrä kasvaa. Toisaalta itsediagnostiikka lisääntyy ja vähentää perinteisiä terve-
ydenhuollon työpaikkoja ja terveyden ylläpitämiseen liittyvä ohjaus muuttuu digitaaliseen 
muotoon ja verkkoalustoille. Alalla ennakoidaan hyödynnettävän myös robotiikan, automaa-
tion ja digitalisaation mahdollisuuksia työvoimatarpeen hillitsemiseksi. Työvoiman tarpeen 
ei arvioida kasvavan tästä syystä samassa tai yhtä nopeassa tahdissa kuin väestö ja ikäänty-
neiden määrä, koska myös lohkoketjuteknologian ja älykkäiden sopimusten yleistyminen ja 
tekoäly vähentävät työllisten määrää. (Osaamisen ennakointifoorumi 2018d.) 

Sosiaalipalvelujen työllisten kokonaismäärän ennakoidaan sitä vastoin vähenevän pari pro-
senttia, mutta toimialalla on useita ristikkäisiä työllisten määrää vähentäviä ja kasvattavia 
muutostekijöitä. Toimialan työllisten kokonaismäärän ennakoidaan vähenevän hieman, koska 
teknologian kehityksen arvioidaan tuovan paljon uusia ratkaisuja ihmisten arjen tukemiseen. 
Alalle on myös vaikea saada työvoimaa, koska se ei ole ”mediaseksikäs”. Samaan aikaan kui-
tenkin työllisten määrän kehitykseen vaikuttaa positiivisesti mm. yksityisten sosiaalipalvelu-
jen tarjonnan yleistyminen. 

Vaikkakin toimialan työllisten kokonaismäärän arvioidaan vähenevän hieman, alalle syntyy 
myös uusia tehtäväkokonaisuuksia, joihin tarvitaan uusia osaajia tulevaisuudessa. Turboah-
dettu Suomi -skenaariossa työllisyyttä saattaa hieman lisätä lisäksi esimerkiksi personoidut 
ja yksilölliset palvelut sekä brändien osuuden kasvaminen tuotteiden ja palveluiden arvosta. 
Kaupunkiegologinen Suomi -skenaariossa työllisten määrää lisää mm. alustatalouden mah-
dollisuudet pk-yrityksille sekä asiakasymmärryksen ja palvelumuotoilun kasvava merkitys. 
Lisäksi yksilöllisten palveluiden merkityksen kasvu näkyy mm. siinä, että vanhusväestön 
määrä kasvaa tulevaisuudessa, koska he ovat yhä koulutetumpia ja haluavat yksilöllisempiä 
ja moni muotoisempia palveluja. (Emt.)
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1.2.3 Työllisten määrältään eniten vähenevät toimialat

Työllisten määrä laskee vastaavasti eniten kaupassa (–42 800 työllistä/–19 %), koulutuksessa 
(–25 600 työllistä/–11 %) ja julkisessa hallinnossa (–22 500 työllistä/–20 %) (kuvio 4). 

KUVIO 4. TYÖLLISTEN MÄÄRÄLTÄÄN ENITEN VÄHENEVIEN TOIMIALOJEN MUUTOS 
VUOSINA 2016–2035 (SKENAARIOIDEN KESKIARVO).9 

Kaupan alalla digitalisaation myötä laajeneva verkkokauppa, automatisaatio ja tekoälyn käyt-
töönotto vähentävät rutiini- ja perustöiden työpaikkoja. Esimerkiksi kaupan kassatoiminnot 
vähenevät olennaisesti ja tuotteiden valmistajat lähettävät tuotteensa suoraan asiakkaalle. 
Samaan aikaan kauppakeskukset suurenevat ja tarjoavat enemmän palveluperusteisia elä-
mysaktiviteetteja kuin perinteisten tuotteiden ostosmahdollisuuksia. Alalle syntyy toisaalta 
uusia data-analytiikan ja tietojohtamisen työpaikkoja ja ammatteja. 

Turboahdettu Suomi -skenaarion mukaan työllisten määrä kasvaa erityisesti tuotekehityk-
sessä, palvelumuotoilussa ja tuotepersonoinnissa. Tekoälyn käyttöönotto vähentää rutiini- ja 
perustöiden työpaikkoja. Big datan merkityksen kasvaessa syntyy uusia data-analytiikan ja 
tietojohtamisen työpaikkoja. Työvoiman tarve kasvaa lisäksi tuotekehityksessä, palvelumuo-
toilussa ja tuotepersonoinnissa, vaikka itse tuotanto olisikin toisessa maassa. Työvoimatarve 
vähenee sen sijaan logistiikan suoraviivaistuessa ja automatisoituessa ovelta ovelle -toimin-
naksi. (Osaamisen ennakointifoorumi 2018e.)

Kaupunkiegologinen Suomi -skenaariossa kaupan työllisyys supistuu, kun automaattimyy-
mälät yleistyvät (kaupat, joissa ei ole henkilöstöä). Työllisten määrä vähenee myös suorahan-
kintojen lisääntyessä sekä logistiikan suoraviivaistuessa ja automatisoituessa ovelta ovelle 
toiminnaksi. Tästä seuraa myös tukkukaupan työllisyyden heikentymistä. Sen sijaan tuo-
teosaamisen ja kuluttajakäyttäytymisen ymmärtämisen tarve kasvaa, mikä saattaa lievästi 
kasvattaa työllisyyttä. Myös kuriiri- ja logistiikkapalvelujen työllisyys saattaa kasvaa, kun 
kaupan toteutusmallit moninaistuvat ja asiakkaat valitsevat entistä yksilöllisemmin, mitä, 

9 Työllisten määrältään eniten vähenevät toimialat on määritelty tässä yhteydessä niin, että niiden työllisten määrä laskee yli 10 
prosenttia vuosien 2016 ja 2035 välillä.
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miten ja minkä kanavan kautta he haluavat kuluttaa. Yhteenvetona voidaan todeta, että tek-
nologian kehitys vähentää voimakkaasti kaupan alan suorittavan työn tarvetta, mutta lisää 
samaan aikaan asiantuntija- ja erityisasiantuntijatason tehtäviä sekä digitaaliseen (verkko)
kauppaan liittyviä tehtäviä. (Emt.)

Koulutusalan ennakoitu työllisten määrän väheneminen on yhteydessä muun muassa 
väestöennusteeseen. Ikäluokkien pieneneminen ja väestön keskittyminen vaikuttavat oppi-
laitosverkkoon ja henkilöstön tarpeeseen. Julkisen talouden säästötarpeiden ennakoidaan 
osaltaan kannustavan kehitystä kohti suurempia yksiköitä ja tiiviimpää yhteistyötä yli oppilai-
tosrajojen. Samoin oppilaitosten ja opettajien tarvetta vähentää se, jos oppiminen tapahtuu 
tulevaisuudessa yhä enemmän työpaikoilla. Toisaalta työelämän ja yhteiskunnan muutostahti 
korostaa osaamisen ja jatkuvan oppimisen merkitystä, mikä puolestaan kasvattaa koulutuk-
sen ja tuen ammattilaisten kysyntää. Myös elinikäisen oppimisen ohjauksen tarve kasvaa. 
Samalla ohjaus- ja neuvontapalveluissa nähdään kuitenkin vahva digitalisoinnin tarve ja 
potentiaali, mikä osaltaan vaikuttaa tarvittavan työvoiman määrään ja profiiliin. Lisäksi 
yhteiskunnan monikulttuuristumisen ja koulutusviennin kasvun ennakoitiin vaikuttavan alan 
työllisyysnäkymiin myönteisesti. (Osaamisen ennakointifoorumi 2018f.)

Turboahdettu Suomi -skenaarion mukaan markkinalähtöinen koulutusajattelu on vahvistu-
nut kaikissa koulutusjärjestelmän osissa, mikä on vähentänyt toimialan työllisten määrää. 
Yksityiskoulujen määrä kasvaa ja tuo koulujärjestelmään yksilöllisyyttä, monimuotoisuutta, 
läpinäkyvyyttä ja kustannussäästöjä. Koulutussäästöt vähentävät koulujen määrää, mutta se 
ei vaikuta opetukseen, joka on monipuolisempaa ja laajempaa suuremmissa yksiköissä kuin 
pienissä. Peruskoulujen resursseja on leikattu niin, että ryhmäkoot ovat vuonna 2035 kasva-
neet ja oppimisen henkilökohtaistumista on jouduttu vähentämään. Myös varhaiskasvatus on 
murroksen kourissa henkilöstömitoituksien takia. Tehostetun ja erityisen tuen tarvitsijoita 
on vuonna 2035 enemmän kuin pystytään tukea antamaan. Vieraskielisyys ja maahanmuutto 
lisäävät tehostetun tuen tarvetta. Erityisesti kielellisten valmiuksien kehittämiseen tarvitaan 
voimavaroja. (Emt.)

Kaupunkiegologinen Suomi -skenaariossa kouluympäristöt ovat vuonna 2035 enimmäkseen 
monisarjaisia yhtenäiskouluja. Huomiota kiinnitetään erityisesti koulutuksen laatuun, opet-
tajien ammattitasoon ja ryhmäkokoon ja eri koulujen välisten erojen tasoittamiseen, ettei 
synny polarisoitua järjestelmää. Koulun ulkopuolella tapahtuva informaali ja nonformaali 
oppiminen ovat lisääntyneet, vaikka edelleen tarvitaan paikkoja, joissa informaali oppiminen 
todennetaan ja arvioidaan yhdessä formaalin, tavoitteellisen oppimisen kanssa. Etäopetus 
monipuolistaa valinnaisainetarjontaa etenkin pienissä kouluissa – etäopetus on varsinkin 
harvaan asutuilla alueilla laajasti käytössä. Skenaarion mukaan 2030-luvulla on panostettu 
riittävästi resursseja tehostettuun ja erityiseen tukeen varhaisessa vaiheessa. Ilmastopako-
laisuus ja erityisesti Afrikan väestönkasvun aiheuttama paine vaikuttavat täydellä voimalla 
vuonna 2035, jolloin peruskouluissa on kotoutettavana merkittävä määrä ilmastopakolaisia. 
Tutkintojen osien (osaamiskokonaisuuksien) arviointi tapahtuu jaetun asiantuntijuuden peri-
aatteella, jolloin opiskelijat itse, vertaisopiskelijat ja opetus- ja tutkimushenkilökunta sekä 
mahdolliset koulutusinstituutioiden ulkopuoliset toimijat (työharjoittelujaksojen toteutumi-
seen osallistuvat henkilöt) jakavat asiantuntijuutta. (Emt.)

Julkisessa hallinnossa skenaarioiden välillä ei ollut havaittavissa merkittäviä eroavaisuuk-
sia. Digitalisaatio ja uudet teknologiat luovat toisaalta uusia työpaikkoja, mutta toisaalta 
vanhoja työpaikkoja katoaa. Digitalisaation myötä moniosaajuus korostuu, eikä perintei-
selle kapealle mutta syvälle asiantuntemukselle välttämättä enää ole kysyntää. Kriittiseksi 
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tekijäksi nousevat alustatalouden osaajat, jotka jo nyt ovat hyvin haluttuja. Asiakasymmärrys 
ja palvelumuotoilu ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä, varsinkin kun eri palvelut ovat ver-
kossa helposti vertailtavissa ja alttiina avoimelle arvioinnille. Kestävän kulutuksen arvomaa-
ilman konseptointi kansalaisille on yksi tulevaisuuden nouseva teema. (Osaamisen ennakoin-
tifoorumi 2018e.)

Erityisesti turboahdettu Suomi -skenaarion mukaan julkisen hallinnon uudistamisen ja muu-
tosjohtamisen tarve kasvaa. Esimerkiksi LEAN-menetelmää hyödynnetään toimintatapojen 
ja prosessien kehittämisessä. Odotettavissa on julkisten ja yksityisten palvelujen rajapinnan 
uudelleenarviointi ja prosessien kehittäminen sellaisiksi, että niissä tarvitaan vähemmän 
ihmistyövoimaa. Digitalisaatio, robotiikka, tekoäly ja muu uusi teknologia muuttavat korkean 
koulutus- ja osaamistason tehtäviä ja töitä. Esimerkiksi tekoäly ja robotiikka valtaavat laki- ja 
laskentatoimen palveluja. Tämä tarkoittaa, että ihmisten tekemää nykyisen kaltaista työtä, 
esimerkiksi mekaanista kirjanpitoa, siirtyy koneille. Uudet teknologiat tulevat mullistamaan 
korkeakoulutettujen työtä vähintään yhtä paljon kuin ammattiosaajien työtehtäviä. Myös 
tilaaja–tuottajalogiikka vahvistuu entisestään julkisissa palveluissa ja julkisen hallinnon työ-
voimaa tarvitaan vähemmän. (Emt.)

1.2.4 Skenaarioiden merkittävimmät poikkeamat toimialojen työllisten 
määrän kehityksessä

Työllisten kokonaismäärän muutos on vaihtoehtoisissa skenaarioissa verrattain pieni, 
yhteensä noin 22 000 työllistä. Osaamisen ennakointifoorumin asiantuntijoiden laatimien 
työllisyyden määrän muutosta kuvaavien skenaarioiden (Turboahdettu Suomi ja Kaupunkie-
gologinen Suomi) välillä on kuitenkin huomattavaa vaihteluväliä toimialakohtaisten työllisten 
määrän kehityksen näkökulmasta. Tämä tarkoittaa, että näiden toimialojen kehitykseen 
liittyy muita toimialoja enemmän epävarmuuksia, joita tulee seurata ja arvioida erityisellä 
tarkkuudella (kuvio 5). Epävarmuudet voivat olla seurausta esimerkiksi teknologian kehityk-
sestä ja sen käyttöönoton nopeudesta, esimerkkinä ilman kuljettajaa toimivien ajoneuvojen 
yleistyminen liikenteessä.
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KUVIO 5. TURBOAHDETTU SUOMI JA KAUPUNKIEGOLOGINEN SUOMI -SKENAARIOIDEN 
MUKAINEN TYÖLLISTEN MÄÄRÄN EROAVAISUUS VUOSINA 2016–2035 TOIMIALOILLA, 
JOILLA TYÖLLISTEN MÄÄRÄN KEHITYKSEN ENNAKOIDAAN POIKKEAVAN TOISISTAAN10.

 
Turboahdettu Suomi- skenaariossa ennakoidaan selvästi suurempaa työllisyyttä erityisesti 
liikenteeseen, vuokraus- ja tukipalvelut liike-elämälle -toimialalle, varastointiin ja posti-
toimintaan ja kemiallisten tuotteiden valmistukseen. Skenaarion yleiskuvauksen mukaan 
vuonna 2035 ei enää erotella toisistaan teollisuutta ja palvelua. Kauppaa käydään palveluilla, 
joilla tuotetaan kokonaisratkaisua ja elinkaaripalvelua täsmätarpeisiin. Suomen menestys 
nojaa palveluvientiin, ja kilpailu asiakkaiden positiivisista palvelukokemuksista vaikuttaa 
kaikkeen taloudelliseen toimintaan. Globalisaatio yhdistää markkinoita, mutta niille pääsy on 
entistä vaikeampaa ja kotimainen talouskasvu on yhä enemmän riippuvainen maailmanlaa-
juisista suhdanteista. Teknologioiden kehitys vaikuttaa tuotteiden ja palvelujen hintaan alen-
tavasti. (Osaamisen ennakointifoorumi 2017.)

10 Skenaarioiden välinen ero on laskettu vähentämällä Kaupunkiegologinen Suomi -skenaariosta Turboahdettu Suomi  skenaarion 
työllisten määrän muutokset vuosina 2016–2035.
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Sen sijaan Kaupunkiegologinen Suomi -skenaariossa työllisten määrä on suurempi liike-
toiminnan ja kehittämisen palvelut liike-elämälle -toimialalla, henkilökohtaiset palvelut, 
urheilu- ja virkistyspalvelut- sekä ravitsemistoiminta-toimialoilla ja metallituotteiden, konei-
den ja kulkuneuvojen valmistuksessa sekä järjestöissä. Skenaarion yleisten kehityspiirteiden 
mukaan digitalisaation ja automaation vauhdittama jakamis- ja alustatalous koetaan eetti-
sesti ja ekologisesti kestäväksi tavaksi. Uusi talous häivyttää toimialarajoja, mutta samalla 
sulaa myös perinteinen työnantaja-työntekijäsuhde. Vuonna 2035 markkina-alueet eivät enää 
määrity ja tilastoidu kansallisvaltioiden mukaan. Globaali talous ja instituutioiden uudelleen-
organisoituminen ovat muovanneet maailman ja markkinat toiseen malliin. Toisaalta tunnis-
tetaan ylikansalliset makroalueet ja toisaalta mikroalueet. Kiina kuten muutkin kehittyneet ja 
kehittymättömät valtiot ovat jakautuneet luonnollisiin mikroalueisiin, joiden kehitysvauhti on 
autonomista ja sitä mukaan eritahtista. Keskittyminen tulee pitkällä aikavälillä vähenemään 
ja pienet tuotantoyksiköt, ns. lähituotanto, tulevat lisääntymään. (Emt.)

Jopa kolmasosalla kaikista toimialoista työllisten määrän ennakoidaan kehittyvän kuitenkin 
samansuuntaisesti kummassakin skenaariovaihtoehdossa vuoteen 2035 mennessä (kuvio 
6). Esimerkiksi maa- ja vesirakentamisen, kiinteistöalan sekä terveyspalveluiden työllisten 
määrän kehityksen kasvunäkymät ovat skenaarioiden perusteella todennäköisiä kehitys-
suuntia. Samoin kaupan alan ja koulutuksen työllisten määrän väheneminen näyttää skenaa-
rioiden perusteella todennäköiseltä kehityssuunnalta vuoteen 2035 mennessä. Huomattavaa 
on myös kummankin skenaarion arviot talonrakentamisen ja suunnittelun, majoituksen sekä 
matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnan työllisyyden pysymisestä ennallaan vuoden 
2016 tasolla. 

KUVIO 6. TYÖLLISTEN MÄÄRÄN KEHITYS VUOSINA 2016–2035 TOIMIALOILLA, JOIDEN 
TYÖLLISTEN MÄÄRÄN KEHITYSARVIOISSA EI OLLUT EROAVAISUUKSIA SKENAARIOIDEN 
VÄLILLÄ.
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1.3 Työvoiman tehtävärakenteen muutokset 

Toimialojen tehtävärakenteessa korostuu vuoteen 2035 mennessä asiantuntija- ja johtotason 
tehtävien suhteellisen osuuden kasvu ja samaan aikaan matalan koulutustason tehtävien 
osuuden jyrkkä pudotus. Toimialojen tehtävärakenteen muutoksen ennakoinnissa hyödyn-
nettiin ennakointiprosessissa tunnistettuja tulevaisuuden yleisiä muutostekijöitä, mutta myös 
toimialakohtaisia liiketoiminnan muutossuuntia (esimerkiksi tuotteiden ja palveluiden kehi-
tys, tuotantoprosessien muutokset, digitaalisuuden, automatisaation ja robotisaation kehitys-
kulku yms.).11

Asiantuntija- ja johtotehtävien työllisten määrä kasvaa 5 prosenttiyksikköä (+171 000 työl-
listä) vuoteen 2035 mennessä (kuvio 7)12. Samaan aikaan tyypillisesti matalan koulutustason 
tehtävien osuus laskee 5 prosenttiyksikköä, joka tarkoittaa työllisten määrän laskua jopa 
100 000 työllisellä. Ammattiosaajien tehtävissä suhteellinen osuus pysyy ennallaan, mutta 
työllisten määrä kasvaa kuitenkin samaan aikaan (+43 000 työllistä). Tehtävärakenne ei kui-
tenkaan muutu kaikilla toimialoilla samalla tavoin kuin koko työvoimassa. Kehityssuunta voi 
olla jopa päinvastainen. Toimialojen tehtävärakenteen muutosta on kuvattu yksityiskohtai-
semmin oheisessa linkissä13.

 

KUVIO 7. TEHTÄVÄRAKENTEEN SUHTEELLINEN (PROSENTTIYKSIKKÖÄ) RAKENNE 
VUOSINA 2016 JA 2035.

11 Luvun 1.3 toimialakohtaisten tehtävätasorakenteiden muutosten kuvauksessa on hyödynnetty pääosin KPMG:n laatimia 
julkaisemattomia muistioita ennakointiryhmien työpaja 3:n tuloksista. Osaamisen ennakointifoorumin määrällisessä 
työvoimatarpeiden ennakoinnissa hyödynnettiin kolmea eri tehtävätasoa, jotka oli koottu Tilastokeskuksen em. ammattiluokista 
(soveltaen ETLA 2015).

12 Turboahdettu Suomi- ja Kaupunkiegologinen Suomi -skenaarioiden keskiarvo.

13 Tehtävätasorakenteiden muutokset raportoidaan tässä luvussa skenaarioiden keskiarvona.

https://www.oph.fi/fi/palvelut/ennakointituloksia#anchor-tyovoima--ja-koulutustarpeiden-ennakointi
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1.3.1  Matalan koulutustason työllisten määrän kehitys

Matalan koulutustason tehtäviin kuuluvat tehtäväkokonaisuudet, joihin edellytetään pää-
osin ammatillista osaamista sekä hyviä geneerisiä taitoja. Osa tehtävistä voidaan oppia työn 
yhteydessä, eivätkä ne edellytä aina kokonaisen tutkinnon suorittamista. Tehtävätasoon 
kuuluviin palvelutehtäviin teknologian vaikutus ei ole toistaiseksi ollut mullistavaa – se ei ole 
korvannut ihmistä eikä myöskään merkittävästi vaikuttanut niiden sisältöön (esim. ravin-
tolatyö). Tähän tasoon kuuluvat myös fyysistä kuntoa ja toistoja sisältävät tehtävät (esim. 
kokoonpano- ja lajittelutyö), joita ei ole toistaiseksi automatisoitu. Tehtävätason työtehtävissä 
on enemmän osa-aikaisia ja määräaikaisia työsuhteita kuin muilla tehtävätasoilla.

Tehtävätasolle ennakoidaan suurinta pudotusta työllisten suhteelliseen osuuteen kiinteis-
töalalle (–45 prosenttiyksikköä/–40 000 työllistä), kauppaan (–18 prosenttiyksikköä/–60 000 
työllistä) sekä moottoriajoneuvojen kauppaan ja korjaukseen (–10 prosenttiyksikköä/–5 500 
työllistä) (kuvio 8). Tehtävätasolle ennakoidaan kuitenkin pientä kasvua erityisesti sosiaali-
palvelut-, elintarvikkeiden valmistus- sekä maatalous, kalatalous ja eläinlääkintäpalvelut 
toimialoille.

KUVIO 8. TOIMIALAT, JOISSA MATALAN KOULUTUSTASON TYÖLLISTEN MÄÄRÄN OSUUS 
LASKEE ENITEN (PROSENTTIYKSIKKÖÄ) VUOSINA 2016–2035.
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Kiinteistöalalla perinteiset työntekijäroolit tulevat tulevaisuudessakin pitämään paikkansa, 
mutta robotisaatio ja digitalisaatio tulevat vähentämään merkittävästi kaikista yksinkertai-
simpia töitä. Tämä muutos vaikuttaa erityisesti maahanmuuttajavaltaisiin työpaikkoihin ja 
yrityksiin. Tehtävät edellyttävät laajalti jatkokouluttautumista vaativamman osaamistason 
tehtäviin, joten erityisesti tällä hetkellä työlliset matalan koulutustason henkilöt ovat syrjäy-
tymisvaarassa työmarkkinoilla.

Kaupan alalla matalan tason osaajien tarve vähenee. Esimerkiksi varastot ja kassatoiminnot 
automatisoidaan, mikä vähentää merkittävästi tason työllisten määrää. Vuokratyövoimaa 
hyödynnetään yhä useammin työvoimatarpeen vaihtelun mukaisesti. Myös kuljetuspalvelut 
tullaan ulkoistamaan yhä laajemmin. Lisäksi ulkomainen ja kotimainen verkkokauppa vähen-
tää työvoimatarvetta, koska kilpailu kiristyy tulevaisuudessa.

Moottoriajoneuvojen kaupassa ja korjauksessa tehtävätason työllisten määrän vähenemi-
seen vaikuttavat mm. prosessi- ja kustannustehokkuus sekä kustannustietoisuus toimialaa 
kehitettäessä. Tehtävien määrää tulevat laskemaan tulevaisuudessa automaatio, robotisaatio 
ja 3D-tekniikan käyttö. Uuden teknologian ja digitalisaation vaikutus näkyy erityisesti talous-
hallinnon toimistotyöntekijöiden, huoltopuolen tehtävien sekä varastotyöntekijöiden määrän 
vähenemisenä. Osaamisen kohdistumiseksi tarpeita vastaaviin tehtäviin tarvitaan muun-
tokoulutusta olemassa oleviin tehtäviin sekä uusiin ammatteihin. Esimerkiksi akkukemian 
ennakoidaan olevan uusi osaamisala.

1.3.2  Ammattiosaajien työllisten määrän kehitys

Ammattiosaajien työtehtäviin kuuluvat tehtäväkokonaisuudet, joissa edellytetään vähintään 
ammatillisen koulutuksen perustutkintoa ja myös ammatillista erityisosaamista. Digitalisaa-
tion, robotisaation ja automatisaation kehitys ei ole vielä vähentänyt merkittävästi tehtäväta-
son työpaikkoja, mutta on muuttanut paljon niiden sisältöjä viime vuosina. Tulevaisuudessa 
osa tehtävistä voidaan automatisoida. Tehtäviä voi siirtyä myös muihin maihin, jos niissä työ-
voimakustannukset ovat pienemmät kuin Suomessa. 

Tehtävätasolle ennakoidaan suurinta työllisten määrän osuuden kasvua kiinteistöalalle 
(+42 000 työllistä/+32 prosenttiyksikköä), kauppaan (+18 500 työllistä/+14 prosenttiyksikköä) 
sekä majoitusalalle (+1 000 työllistä/+7 prosenttiyksikköä) sekä matkatoimistojen ja matkan-
järjestäjien toimintaan (+400 työllistä/+ 6 prosenttiyksikköä) (kuvio 9). Ammattiosaajien suh-
teellinen osuus laskee sitä vastoin eniten vaatteiden ja tekstiilien valmistuksessa, maatalous, 
kalatalous ja eläinlääkintäpalvelut -toimialalla sekä maa- ja vesirakentamisessa.
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KUVIO 9. TOIMIALAT, JOISSA AMMATTIOSAAJIEN TEHTÄVIEN TYÖLLISTEN MÄÄRÄN 
OSUUS KASVAA (PROSENTTIYKSIKKÖÄ) VUOSINA 2016–2035.

 
Ammattiosaajien määrän kasvu on seurausta siitä, että matalan osaamistason tehtävät 
vähenevät ja korvautuvat ammattiosaajien tehtävillä. Useissa matalan osaamistason tehtä-
vissä tapahtuu osaamisvaatimusten kasvua, mutta samaan aikaan standardisoituneet, paljon 
ihmistyövoimaa edellyttävät työprosessit korvataan robotiikan ja digitaalisten ratkaisujen 
avulla. Esimerkiksi kiinteistöalalla robotiikka vaatii työntekijöiltä osaamista ja jonkinlaista 
käyttötaitoa koulutuksen kautta saatuna. Ammattiosaajien työllisten määrä kasvaa myös, 
koska matalan osaamistason tehtävien osaamisvaatimukset kasvavat. Lisäksi moniammatil-
lisuus näkyy koulutuksen ja pätevöitymisen lisääntymisenä. Kaupan alalla erityisesti erikois-
myyjien ja b-to-b-myyjien työllisten määrä kasvaa. Majoitusalalla tarvitaan edelleen alalle 
erikoistuneita ammattiosaajia, koska teknologisen kehityksen ei ennakoida korvaavan kaikkia 
asiakaspalveluun liittyviä työprosesseja. Matkatoimistojen ja matkanjärjestäjien toiminnassa 
esimerkiksi oppaiksi tarvitaan yhä useammin ammattiosaajia, joiden rooli myös asiantuntija-
tyyppisissä tehtävissä kasvaa.
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1.3.3  Asiantuntija- ja johtotason työllisten määrän kehitys

Asiantuntijatason työtehtävissä tarvitaan pääosin korkeakoulutusta. Näissä tehtävissä rat-
kotaan ongelmia, joihin ei ole sääntöihin perustuvia ratkaisuja. Ne myös edellyttävät luovaa 
ongelmanratkaisua ja informaation käsittelytaitoja. Asiantuntija-ajattelua ja monimutkaista 
kommunikaatiota sisältävät tehtävät eivät ole kovin helposti korvattavissa teknologialla.

Tehtävätason työllisten määrän suhteellinen osuus kasvaa eniten vaatteiden ja tekstiilien val-
mistuksessa (+2 000 työllistä/+21 prosenttiyksikköä), kemiallisten tuotteiden valmistuksessa 
(+20 300 työllistä/+18 prosenttiyksikköä) ja maatalous, kalatalous ja eläinlääkintäpalveluissa 
(+9 400 työllistä/+16 prosenttiyksikköä) (kuvio 10). Tehtävätason osuus laskee sen sijaan 
hieman majoitusalalla ja metsätaloudessa.

KUVIO 10. TOIMIALAT, JOISSA ASIANTUNTIJA- JA JOHTOTASON TYÖLLISTEN MÄÄRÄN 
OSUUS KASVAA ENITEN (PROSENTTIYKSIKKÖÄ) VUOSINA 2016–2035.
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Vaatteiden ja tekstiilien valmistuksessa tuotantoa on siirretty viime vuosina ulkomaille ja 
esimies- ja asiantuntijaosuuden ennakoidaan kasvavan Suomessa. Tekstiili- ja vaatetusteolli-
suudessa selvitetään kuitenkin vuonna 2035 mahdollisuutta automatisoida tuotanto ja siirtää 
se takaisin Suomeen. Uusiutuvat raaka-aineet ja biopohjaiset materiaalit yhdessä uuden tek-
nologian kanssa mahdollistavat vaatteiden ja tekstiilien valmistuksessa tuotannossa muun 
prosessiteollisuuden ja -tuotannon tapaan systeemistä muutosta. Ekologisuus ja kestävä 
kulutus korostuvat osaamisessa ja tuotteiden arvoketjussa, esimerkkinä luomupuuvilla. Kun 
tekstiileissä älyvaatteiden osuus kasvaa, merkitsee se osaamiselle älyteknologian, digitaali-
suuden ja materiaalien hallintaa (esim. puupohjaiset kuidut). Lääkinnälliset vaatteet ja mitta-
laitteet tuovat myös omat vaatimuksensa tulevaisuuden osaamiselle. Lisäksi verkkokauppa, 
brändäys, markkinointi, hankinnat, suunnittelu ja toimintojohtaminen kasvattavat toimialalla 
merkitystään. Edellä kuvattuihin kehityskulkuihin liittyen arvioidaan sekä ammattikorkea-
koulutettujen että ammatillisen toisen asteen erikoisammattitutkintojen suorittaneiden työ-
voimatarpeen kasvavan.

Kemiallisten tuotteiden valmistuksessa vahvistuvat erilaiset asiantuntija- ja johtotason 
suunnittelu-, kehittämis-, markkinointi- ja myyntitehtävät. Tulevaisuudessa tarvitaan alalla 
erityisesti LUMA-taitoja. Tutkijakoulutuksen saaneiden työllisten määrän arvioidaan myös 
kasvavan. Asiantuntijoiden työllisten määrää lisääviksi tekijöiksi arvioitiin myös big datan 
merkitys uuden liiketoiminnan tuottamisessa, virtuaalitodellisuuden ja lisätyn todellisuuden 
kehittyminen sekä personoitujen ja yksilöllisten palveluiden merkityksen kasvu.

Maatalous, kalatalous ja eläinlääkintäpalveluissa asiantuntija- ja johtotason tehtävissä 
vaaditaan yhä useammin korkean tason osaamista mm. työnjaon uudistuessa ja erikoistu-
misen lisääntyessä. Asiantuntija- ja johtotehtävien osuuden arvioidaan nelinkertaistuvan, 
koska maatalouden yritysrakenne muuttuu. Yritysten koko kasvaa, ja ne keskittyvät ja eri-
koistuvat ydinliiketoimintaan. Taloudelliset vastuut ja niihin liittyvät riskit tulevat kasvamaan. 
Kasvavissa yrityksissä tarvitaan tuotanto-osaamisen lisäksi entistä enemmän liiketoi-
minnan, taloushallinnon ja johtamisen osaamista. Maatilat ostavat asiantuntijapalveluja ja 
tuotantoon liittyviä palveluja, joiden tuottamiseen tarvitaan uusia yrityksiä. Sopeutuminen 
ilmastonmuutokseen ja globaaleihin haasteisiin lisää asiantuntijoiden tarvetta. Muuttuvassa 
tilanteessa johtajuus korostuu ja koulutus- ja kehityspalvelujen tarve kasvaa. Myös kulttuuri, 
hyvinvointipalvelut, turismi ym. kehittyvät tuotannon rinnalla, mikä edellyttää laaja-alaista 
osaamista ja kokonaisvaltaisuutta. Suomi profiloituu pitkälle jalostettujen erikoistuotteiden 
vientimaana, mikä edellyttää koko tuoteketjun uudelleensuunnittelua ja osaamista alkutuo-
tannosta lopputuotteeseen saakka.

1.3.4  Skenaarioiden merkittävimmät poikkeamat toimialojen 
tehtävätasorakenteen kehityksessä

Turboahdettu Suomi- ja Kaupunkiegologinen Suomi -skenaarioiden tehtävärakenteiden muu-
tokset ovat useilla toimialoilla yhteneväiset, mutta muutamilla toimialoilla tehtävärakenteen 
muutokset poikkeavat toisistaan huomattavasti. Turboahdettu Suomi -skenaarion tehtä-
vätasorakenteessa korostuu yleisellä tasolla (kaikki toimialat yhteensä) selvästi enemmän 
ammattiosaajien osuus, kun sen sijaan Kaupunkiegologinen Suomi skenaariossa korostuvat 
keskitason työtehtävien (ammattiosaajat) osuuden väheneminen ja samanaikainen matalan 
koulutustason ja asiantuntija- ja johtotason tehtävien osuuden hienoinen kasvu (kuvio 11).
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KUVIO 11. TEHTÄVÄTASORAKENNE VUONNA 2016 JA TEHTÄVÄRAKENTEET 
VAIHTOEHTOISISSA SKENAARIOISSA VUONNA 2035.

 
Vaikka suhteellisten osuuksien muutokset ovat kaikilla aloilla keskimäärin varsin pieniä, 
eri skenaariovaihtoehdoissa on myös merkittäviä toimialakohtaisia eroavaisuuksia. Mata-
lan koulutustason tehtävätason työllisten osuuden (66 prosenttia) ennakoidaan pysyvän 
ennallaan majoitusalalla Turboahdettu Suomi skenaariossa, mutta Kaupunkiegologinen 
Suomi skenaariossa tehtävätason osuuden arvioidaan laskevan 56 prosenttiin, koska rutii-
nitehtävät vähenevät ja ne voidaan korvata digitalisaatiolla ja automatisaatiolla. Vastaavasti 
sosiaalialalla matalan koulutustason tehtävien osuuden ennakoidaan kasvavan vain yhden 
prosentin Turboahdettu Suomi skenaariossa, mutta Kaupunkiegologinen Suomi skenaariossa 
peräti 11 prosenttia. Jälkimmäisen skenaarion kehityksen oletuksena on, että epätyypilliset 
työsuhteet ja yrittäjyys palvelujen tuotannossa yleistyvät – erityisesti 1940- ja 50-luvulla syn-
tyneiden palvelutarpeiden arvioidaan kasvavan. Myös osatyökykyisiä voi tulla tehtävätason 
tehtäviin kuntoutus- ja koulutuspalvelujen kautta.

Ammattiosaajien tehtävätasolla on havaittavissa skenaarioiden välisiä eroavaisuuksia esi-
merkiksi kiinteistöalalla. Turboahdettu Suomi skenaariossa ammattiosaajien työllisten osuus 
kasvaa peräti 44 prosenttiyksikköä verrattuna tilastovuoteen 2016 (14 prosenttia). Skenaarion 
mukaan robotiikka vaatii kiinteistöalan työntekijöiltä nykyistä korkeamman tason osaamista 
ja vähintään toisen asteen ammatillista tutkintoa. Myös matalan koulutustason tehtäviä siirtyy 
merkittävästi ammattiosaajien tehtävätasolle vuoteen 2035 mennessä. Myös moniammatil-
lisuus näkyy koulutuksen ja pätevöitymisen lisääntymisenä. Sen sijaan Kaupunkiegologinen 
Suomi skenaariossa ammattiosaajien osuus kiinteistöalan työllisistä kasvaa 22 prosenttiyk-
sikköä, mikä on myös merkittävä muutos alan tehtävärakenteeseen. Skenaarion oletuksena 
on personoitujen palvelujen merkityksen kasvaminen, yrittäjyys ja epätyypillisten työsuhtei-
den yleistyminen, mikä vaikuttaa merkittävästi osaamistarpeiden muutoksiin. Osaajia tarvi-
taan, kun yritykset erikoistuvat ja asiakaspalvelun merkitys korostuu liiketoiminnassa. 

Asiantuntija- ja johtotason tehtävissä on myös havaittavissa joitain skenaarioiden välisiä 
eroavaisuuksia paitsi muutoksen volyymissa myös suunnassa. Esimerkiksi majoitusalan 
asiantuntija- ja johtotason työllisten suhteellisen osuuden arvioidaan laskevan Turboahdettu 
Suomi -skenaariossa jopa 9 prosenttiyksikköä (29 prosenttiyksiköstä 20 prosenttiyksikköön), 
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vaikka erityisesti digitalisaation ei arvioida voivan korvata kaikkia nykyisiä asiantuntija- ja 
esimiestehtäviä. Sen sijaan Kaupunkiegologinen Suomi skenaariossa alan asiantuntija- ja 
esimiestehtävien osuuden arvioidaan kasvavan 4 prosenttiyksikköä (29 prosenttiyksiköstä 33 
prosenttiyksikköön), koska alalle ennakoidaan syntyvän uusia asiantuntijatehtäviä. 

1.4 Toimialojen työllisyyden ja tehtävärakenteiden 
muutosten vaikutukset tehtävätasojen työpaikkojen 
määrän kehitykseen 

Tehtävärakenteen muutokseen vaikuttavat toimialojen työllisyydessä tapahtuvat muutokset 
ja toimialojen sisäiset rakenteelliset muutokset. Kuviossa 12 on esitetty vuosille 2017–2035 
ennakoitu tehtävärakenteen muutos kahtena komponenttina, joista toinen kuvaa toimialo-
jen yhteenlasketun työllisyyden muutoksen ja toinen toimialojen sisäisten tehtävärakentei-
den muutosten vaikutuksia tehtävätasojen työllisyyteen. Toimialojen kokonaistyöllisyyden 
muutosten vaikutus on laskettu siten, että toimialojen sisäinen tehtävärakenne on pidetty 
samana kuin ennakoinnin perusvuonna 2016 koko ennakointijakson ajan. Kun tehtävätasojen 
työllisyyden muutos vähennetään koko ennakoidusta työllisyyden muutoksesta, saadaan toi-
mialojen yhteenlasketun sisäisen tehtävärakenteen muutoksen osuus kunkin tehtävätason 
työllisyyskehitykseen.

Sekä toimialojen työllisyyden määrän muutos sekä tehtävärakenteen muutos lisäävät mer-
kittävästi asiantuntija- ja johtotason tehtävien työllisten määrän kehitystä vuosina 2017–
2035. Tämä tarkoittaa käytännössä, että asiantuntija- ja johtotason työtehtävien työllisten 
määrä kasvaa usein myös toimialoilla, joilla toimialan kokonaistyöllisyys samaan aikaan 
vähenee. Toimialojen tehtävärakenteen muutos lisää tehtävätason työllisten määrää peräti 
noin 146 000 työllisellä. Ts. toimialojen tehtävärakenteissa tapahtuu merkittävää asiantun-
tija- ja johtotason tehtävien kysynnän kasvua. Tällaista kehitystä ennakoidaan tapahtuvan 
erityisesti maa- ja vesirakentamisessa (+19 000 työllistä) sekä kiinteistöalalla (+16 000 
työllistä). Asiantuntija- ja johtotason työllisten määrä kasvaa myös toimialojen työllisten 
määrän kasvun seurauksena noin 25 000 työllisellä. Tämä tarkoittaa käytännössä, että jo 
tällä hetkellä osaamisintensiivisten toimialojen työllisten määrän ennakoidaan kasvattavan 
työllisyyttään. Esimerkiksi terveyspalveluiden asiantuntija- ja johtotason tehtävien työllisyy-
den määrä kasvaa pelkästään toimialan työllisyysmuutoksen seurauksena jopa noin 10 000 
työllisellä. 

Ammattiosaajien työllisten määrän kasvu perustuu yleisellä tasolla toimialojen työllisten 
määrän kehitykseen. Samaan aikaan toimialojen tehtävärakenteissa ammattiosaajien osuus 
laskee hieman suhteessa nykytasoon. Ammattiosaajien tehtävien työllisyyskehitys onkin 
tästä syystä herkkää esimerkiksi taloussuhdanteista seuraaville toimialojen kokonaistyöl-
lisyyden muutoksille – taloussuhdanteen laskiessa ammattiosaajien tehtävissä työllisten 
määrän väheneminen on todennäköisempää kuin asiantuntija- ja johtotason tehtävissä. Toi-
mialojen työllisyyskehitys kasvattaisi ammattiosaajien tarvetta noin 83 000 työllisellä, mutta 
ammattiosaajien suhteellisen osuuden laskiessa toimialoilla tehtävätason työvoiman tarve 
kasvaa vain noin 43 000 työllisellä. 

Toimialojen työllisten määrän kehitys vaikuttaa erityisesti maa- ja vesirakentamisen (+25 000 
työllistä) ja kemiallisten tuotteiden valmistuksen (+16 000 työllistä) ammattiosaajien työllis-
ten määrän kasvuun. Sen sijaan tehtävärakenteen muutos lisää ammattiosaajien työllisten 
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määrän kasvua mm. kiinteistöalalla (+39 000 työllistä) ja kaupassa (+25 000 työllistä). Nämä 
alat ovat samalla esimerkkejä toimialoista, joissa tapahtuu merkittävää tehtävärakenteen 
muutosta tyypillisesti matalan koulutustason tehtävistä erityistä ammattiosaamista edellyt-
täviin tehtäviin.

Pääosin matalan koulutustason tehtävien työllisten määrä kasvaa vain hieman (+7 000 
työllistä) toimialojen työllisyyskehityksen seurauksena, mutta tehtävätason työllisten koko-
naismäärä laskee erittäin merkittävästi (–100 000 työllistä) toimialojen tehtävärakenteen 
muutoksen seurauksena. Kaiken kaikkiaan matalan koulutustason työllisten kehitykseen 
vaikuttavat tulevaisuudessa merkittävämmin eri toimialojen uudet toimintamallit ja -proses-
sit (esim. digitalisointi ja automatisointi) kuin esimerkiksi taloussuhdanteiden aiheuttamat 
työllisten määrän muutokset. Toimialojen työllisyyskehitys kasvattaa tehtävätason työllisten 
määrää esimerkiksi kiinteistöalalla (+15 000), mutta samanaikainen tehtävätasorakenteen 
muutos (–55 000 työllistä) laskee alan ennakoitua työllisten kokonaismäärää jopa 40 000 
työllisellä. Matalan koulutustason tehtävien työllisten määrä kasvaa vain harvoilla toimi-
aloilla sekä toimialojen työllisten määrän kasvun ja tehtävätason osuuden kasvun seurauk-
sena. Tällaisia toimialoja ovat erityisesti elintarvikkeiden valmistus, järjestöt, maa- ja vesi-
rakentaminen ja vuokraus- ja tukipalvelut liike-elämälle. Ts. näillä toimialoilla voi tapahtua 
työllisten määrän kehityksen kasvua myös tilanteissa, joissa em. toimialojen kokonaistyölli-
syys alenee. 

KUVIO 12. TOIMIALOJEN YHTEENLASKETUN MUUTOKSEN (SKENAARIOIDEN KESKIARVO) 
JA TOIMIALOJEN SISÄISTEN TEHTÄVÄRAKENTEIDEN VAIKUTUKSET TEHTÄVÄTASOJEN 
TYÖLLISYYDEN MUUTOKSEEN VUOSINA 2016–2035.



25KOULUTUS JA TYÖVOIMAN KYSYNTÄ 2035 – TAUSTATIETOJA

1.5 Työvoimasta poistuvien määrä 2017–2035 

Toimialojen uuden työvoiman tarpeeseen vaikuttaa niiden työvoiman kysynnän muutoksen 
lisäksi merkittävästi poistuman korvaamiseen tarvittava työvoima. Kaikkea työelämästä 
poistuvaa työvoimaa ei ole tarve korvata, koska toimialarakenteessa ja toimialojen sisäisissä 
tehtävä- ja osaamisrakenteissa tapahtuu jatkuvasti muutoksia, joiden seurauksena koko 
toimialan työvoiman tarve voi pienentyä tai tiettyihin tehtäviin ei enää tarvita työntekijöitä. 
Tämän seurauksena työelämästä lähtevien työntekijöiden tilalle palkattavien uusien työnte-
kijöiden tehtäväkuvat ja osaamisvaatimukset ovat usein erilaiset kuin heidän edeltäjillään. 
Osa työtehtävistä voi poistua kokonaan esimerkiksi uuden tuotantoteknologian tai toiminnan 
uudelleenorganisoinnin myötä, eikä eläkkeelle jäävien henkilöiden tilalle ole tarvetta ottaa 
uusia työntekijöitä. 

 POISTUMA

Poistumalla tarkoitetaan eläkkeelle siirtymisestä ja kuolemasta johtuvaa pysyvää 
siirtymistä työvoiman ulkopuolelle. Poistuma on laskettu vuoden 2016 työllisestä työ-
voimasta vuosille 2017–2035. Laskennassa on käytetty vuosien 2013–2016 tilastollisia 
eläkealkavuuksia ja vuosina 2014–2017 kuolleiden tilastosta laskettuja kuolemanvaa-
ralukuja, jotka laskettiin 60 ammattiryhmälle 1-vuotisikäryhmittäin. Laskennassa sekä 
työkyvyttömyyseläkkeelle siirtymisen että kuolemien on oletettu vähenevän vuoteen 
2035 mennessä.

Poistuma on laskettu jokaiselle toimialaryhmälle (33) erikseen 60 ammattiryhmän 
tarkkuudella. Ammattiryhmien poistumatiedot on summattu raportoinnissa käytettä-
vän kolmen tehtävätason tarkkuuteen.

Poistumassa ei ole arvioitu työntekijöiden muille toimialoille siirtymisestä johtuvaa 
poistumaa tai kaudella 2017–2035 toimialoille tulevien uusien työntekijöiden eläköity-
misestä tai kuolemasta aiheutuvaa poistumaa.

 

Poistuman työllisestä työvoimasta vuosina 2017–2035 ennakoidaan olevan 138 500, mikä 
on 46 prosenttia vuoden 2016 työllisten määrästä ja keskimäärin 54 700 vuodessa (kuvio 
13). Eniten poistuu työvoimaa ammattiosaajien tehtävistä. Poistuman suhteellinen osuus 
asiantuntija- ja johtotehtävistä ja ammattiosaajien tehtävistä on kuitenkin sama. Poistuman 
osuus on pienin matalan koulutustason tehtävistä, joissa työvoima on muita tehtävätasoja 
nuorempaa. Vielä 2000-luvun alkupuolella poistuma painottui teollisuuden toimialojen 
ammattiosaajien tehtäviin. Sen jälkeen asiantuntijatehtävissä toimivien määrä on kasvanut 
ja myös asiantuntija-ammateissa työvoiman ikä on noussut, minkä seurauksena poistuma 
kohdentuu tasaisemmin erityyppisiin tehtäviin.
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KUVIO 13. POISTUMA VUODEN 2016 TYÖLLISISTÄ VUOSINA 2017–2035 
TEHTÄVÄTASOITTAIN.

 
Poistuman suuruuteen vaikuttaa eniten toimialan työvoiman ikärakenne. Työvoiman 
ikärakenteen vuoksi toimialojen suhteelliset poistumat poikkeavat merkittävästi toisistaan. 
Kuviossa 14 on havainnollistettu sitä, kuinka erilainen työvoiman ikärakenne on eri 
toimialoilla. Kuvion toimialat edustavat suurinta ja pienintä suhteellista poistumaa vuoden 
2016 työllisistä. Maatalous, kalatalous ja eläinlääkintäpalvelut toimialalla työllisten 
ikäkeskiarvo vuonna 2016 oli lähes 46 vuotta ja poistuman osuus vuoden 2016 työllisistä on 
61 prosenttia. Televiestintä, ohjelmisto- ja tietopalvelut -toimialalla työllisten ikäkeskiarvo 
vuonna 2016 oli 40 vuotta ja poistuman osuus vuoden 2016 työllisistä on 33 prosenttia.  
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KUVIO 14. TYÖVOIMAN IKÄRAKENNE VUONNA 2016 MAATALOUDEN, KALATALOUDEN JA ELÄINLÄÄKINTÄPALVELUJEN SEKÄ 
TELEVIESTINNÄN, OHJELMISTO- JA TIETOPALVELUJEN TOIMIALOILLA.
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Poistuman osuus toimialan työllisten määrästä kuvaa työvoiman uusimistarvetta toimialan 
näkökulmasta niillä toimialoilla, joilla työvoiman tarpeen ennakoidaan pysyvän nykytasolla 
tai kasvavan. Sellaisilla toimialoilla, joilla työllisten määrä pienenee, kaikkea poistumaa ei 
ole tarvetta korvata uusilla työntekijöillä ja uusimistarve on poistumaa pienempi. Poistuman 
osuudet vuoden 2016 työllisistä ovat 27–61 prosenttia eri toimialoilla. Toimialojen poistuman 
määrää on kuvattu yksityiskohtaisemmin oheisessa linkissä. Osuudet ovat kaikkein kor-
keimpia maataloudessa, kalataloudessa ja eläinlääkintäpalveluissa, julkisessa hallinnossa, 
vaatteiden ja tekstiilien valmistuksessa, metsätaloudessa ja huonekalujen ym. valmistuk-
sessa, joissa poistuman osuus on 53 prosenttia tai jopa suurempi. Korkea poistuma on usein 
seurausta siitä, että toimialojen työllisyys on 10–15 viime vuoden aikana pysynyt ennallaan 
tai pienentynyt eikä toimialoille ole palkattu uutta työvoimaa, minkä seurauksena työvoiman 
keski-ikä on noussut. Poistuma on pienintä monilla palvelualojen toimialoilla, joissa työvoima 
on muita toimialoja nuorempaa ja toimialat käyttävät myös opiskelijatyövoimaa ja työvoiman 
vaihtuvuus on suurta. Vuokraus- ja tukipalveluissa liike-elämälle ikärakennetta nuorentaa 
myös siihen kuuluva työvoiman vuokraustoiminta.

KUVIO 15. POISTUMA VUODEN 2016 TYÖLLISISTÄ VUOSINA 2017–2035, SUURIMMAT 
POISTUMAT TOIMIALOITTAIN.

 

https://www.oph.fi/fi/palvelut/ennakointituloksia#anchor-tyovoima--ja-koulutustarpeiden-ennakointi
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Poistuman määrä on luonnollisesti suurin toimialoilla, joissa on paljon työntekijöitä (kuvio 
15). Määrällisesti eniten työntekijöitä poistuu koulutuksen, terveyspalvelujen, kaupan, sosi-
aalipalvelujen ja julkisen hallinnon toimialoilta. Toimialojen yhteenlaskettu poistuma on lähes 
420 000 ja vastaa 40 prosenttia koko poistumasta. Merkille pantavaa on se, että muut kuin 
kaupan toimiala sijoittuvat pääosin julkiselle sektorille, ja poistuma niiltä on 320 000 henki-
löä. Julkisen sektorin toimialoilla myös poistuman suhteellinen osuus vuoden 2016 työllisistä 
on korkeimmasta päästä.

1.6  Avautuvat työpaikat vuosina 2017–2035 

Osaamisen ennakointifoorumin ennakointitulosten mukaan vuosina 2017–2035 avautuu 
yhteensä 1 153 000 työpaikkaa (skenaarioiden keskiarvo), joista työvoiman poistuman kor-
vaamiseen tarvitaan jopa 90 prosenttia (1 039 000 työntekijää) ja työllisten määrän kasvuun 
10 prosenttia (114 000 työntekijää). Tehtävätasojen työpaikkamäärän muutokseen vaikuttavat 
toimialojen ennakoitu työpaikkojen muutos ja toimialojen sisäisen tehtävärakenteen muutos. 
Ennakointiprosessin skenaariovaihtoehtojen (Turboahdettu Suomi ja Kaupunkiegologinen 
Suomi) välillä ei ole avautuvien työpaikkojen kokonaismäärän suhteen kuin pieni vaihteluväli 
(noin 22 000 työpaikkaa). Tähän skenaarioiden väliseen vaihteluväliin vaikuttaa myös se, että 
poistuvan työvoiman määrän on arvioitu olevan kummassakin skenaariossa samansuu-
ruinen. Avautuvat työpaikat tulevat ennen kaikkea eläkkeelle siirtyvien korvaamisesta, ja 
osassa tehtäviä kaikkea poistumaa ei tulla korvaamaan. Uuden työvoiman kokonaistarve on 
lähes puolet vuoden 2016 työllisten kokonaismäärästä.

Toimialoittain tarkasteltuna uusia työpaikkoja avautuu eniten terveyspalveluihin (105 000), 
koulutukseen (85 000), maa- ja vesirakentamiseen (74 000), kiinteistöalalle (71 000) ja sosiaa-
lipalveluihin (70 000) (kuvio 16)14. Niiden yhteenlaskettu osuus avautuvista työpaikoista on yli 
kolmannes (35 prosenttia). Merkittävä osa uusista työpaikoista syntyy työvoiman poistuman 
seurauksena. Esimerkiksi terveyspalveluiden uusien avautuvien työpaikkojen määrästä jopa 
86 prosenttia on seurausta työvoiman poistumasta ja 14 prosenttia työllisten määrän kas-
vusta. Uusia avautuvia työpaikkoja syntyy terveyspalveluissa erityisesti asiantuntija- ja johto-
tehtäviin (72 prosenttia kaikista avautuvista työpaikoista). Sen sijaan työllisten määrän kasvu 
kattaa jopa yli puolet uusista avautuvista työpaikoista kemiallisten tuotteiden valmistuksessa 
(58 prosenttia) ja henkilökohtaiset palvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut -toimialalla (51 pro-
senttia). 

14 Kaikkien toimialojen avautuien työpaikkojen määrää on kuvattu yksityiskohtaisemmin oheisessa linkissä.

https://www.oph.fi/fi/palvelut/ennakointituloksia#anchor-tyovoima--ja-koulutustarpeiden-ennakointi
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KUVIO 16. ENITEN AVAUTUVIA TYÖPAIKKOJA TOIMIALOITTAIN VUOSINA 2016–2035 
(SKENAARIOIDEN KESKIARVO).

 
Avautuvia työpaikkoja syntyy vuoteen 2035 mennessä erityisesti asiantuntija- ja johtotason 
tehtäviin, joihin ennakoidaan tarvittavan jopa 555 000 uutta työntekijää (kuvio 17). Tehtäväta-
son avautuvista työpaikoista on seurausta työvoiman poistumasta 69 prosenttia ja työllisten 
määrän kasvusta lähes kolmannes (31 prosenttia). Tämä on melkein puolet (48 prosenttia) 
kaikista avautuvista työpaikoista. Asiantuntija- ja johtotehtäviin syntyy eniten avautuvia työ-
paikkoja terveyspalveluihin (75 000), koulutukseen (62 000), liiketoiminnan ja kehittämisen 
palveluihin liike-elämälle (41 000), maa- ja vesirakentamiseen (33 000) ja talonrakentami-
seen ja suunnitteluun (30 000). 
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KUVIO 17. POISTUVA TYÖVOIMA, TYÖLLISTEN MÄÄRÄN MUUTOS JA AVAUTUVAT 
TYÖPAIKAT TEHTÄVÄTASOITTAIN VUOSINA 2016–2035 (SKENAARIOIDEN KESKIARVO).

 
Ammattiosaajien työtehtäviin tarvitaan vastaavasti 518 000 uutta työntekijää (45 prosenttia). 
Ammattiosaajien avautuvista työpaikoista syntyy peräti 92 prosenttia työvoiman poistumasta 
ja alle 10 prosenttia työllisten määrän kasvusta. Toimialoittain tarkasteltuna ammattiosaa-
jille avautuu uusia työpaikkoja eniten kiinteistöalalle (49 000), liikenteeseen (44 000), sosiaali-
palveluihin (40 000), maa- ja vesirakentamiseen (39 000) sekä metallituotteiden ja koneiden ja 
kulkuneuvojen valmistukseen (35 000).

Sitä vastoin pääosin matalan koulutustason työtehtäviin ennakoidaan tarvittavan vain noin 
80 000 uutta työntekijää, joka on vain 7 prosenttia tarvittavan uuden työvoiman kokonais-
määrästä. Tehtävätasolla avautuu eniten uusia työpaikkoja ravitsemistoimintaan (21 000), 
sosiaalipalveluihin (16 000), vuokraus ja tukipalvelut liike-elämälle -toimialalle (9 000) sekä 
henkilökohtaiset palvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut toimialalle (9 000).

Huomioitavaa on, että matalan koulutustason työtehtäviin avautuvat työpaikat perustuvat 
pääosin työvoiman poistumaan, koska tehtävätason työllisten kokonaismäärän arvioidaan 
vähenevän jopa 100 000 työllisellä vuoteen 2035 mennessä. Esimerkiksi kaupan alan mata-
lan koulutustason tehtävien työllisten määrän arvioidaan vähenevän jopa 60 000 työllisellä, 
joka on selvästi enemmän kuin tehtävätason työvoimapoistuma määrä (50 000 työllistä) vuo-
teen 2035 mennessä. Tämä tarkoittaa, että matalan koulutustason tehtäviin ei synny lasken-
nallisesti lainkaan uusia työpaikkoja (= uuden työvoiman tarvetta), vaan tehtävätasolta häviää 
vuoteen 2035 mennessä ainakin 10 000 työpaikkaa15. Poikkeuksena voidaan pitää tehtäväta-
solla henkilökohtaiset palvelut, urheilu- ja virkistyspalvelut -toimialaa, johon syntyvistä 
uusista työpaikoista miltei puolet (47 prosenttia) syntyy ennakoidun työllisten määrän kasvun 
seurauksena.

15 Tämä ei tarkoita, että kaupan alan matalan koulutustason tehtäviin ei syntyisi lainkaan työpaikkoja, mutta niiden määrä 
merkittävästi pienempi kuin samaan aikaa häviävien työpaikkojen määrä. Ts. laskennallisesti työpaikkojen määrä tulee 
vähenemään hyvin merkittävästi.
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